
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )

601.34االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد595.205,425,757,578 االغالق

32المتدولة الشركات1.02-% التغير نسبه

3المرتفعة6.142,718,759,094-(نقطه)التغير مقدار

20المنخفضة

9المستقره668

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BMFI0.2000.190-5.00الموصل مصرفIICM0.8100.8909.88الكارتون صناعات

BASH0.4300.410-4.65اشور مصرفHBAY73.20075.0002.46بابل فندق

BIIB0.4500.430-4.44االسالمي  المصرفIMAP1.7001.7201.18الدوائية المنصور

BGUC0.2300.220-4.35الخليج مصرف

HMAN11.50011.000-4.35المنصور فندق

BCOI0.5100.490-3.92التجاري المصرف

BIBI0.3300.320-3.03االستثمار مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BBOB1,698,439,50062.50.820بغداد مصرفBBOB2,096,765,62538.60.820بغداد مصرف

BIME271,891,16010.00.290االوسط الشرق مصرفBIME965,322,00017.80.290االوسط الشرق مصرف

BGUC203,829,0697.50.220الخليج مصرفBUND926,872,22217.10.180المتحد المصرف

BUND157,953,5005.80.180المتحد المصرفBGUC914,855,95016.90.220الخليج مصرف

INCP62,109,0002.32.600الكيمياوية الصناعاتBMFI246,553,9914.50.190الموصل مصرف

TASC49,248,5001.88.820سيل اسياBMNS50,402,0000.90.670المنصور مصرف

BMFI46,955,2581.70.190الموصل مصرفBCOI46,880,0000.90.490التجاري المصرف

5,247,651,78896.722,490,425,98791.60

2,718,759,094الكلي مجموع5,425,757,578الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/3/23

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ ( الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

45المدرجة الشركات عدد108,544,943

4المتدولة الشركات

1المرتفعة40,412,827

2المنخفضة

1المستقره53

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق
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 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

VWIF0.6500.540-16.92لالستثمار الوئامSIGT1.5401.5802.60النفطية المنتجات نقل

BROI0.4900.470-4.08األئتمان مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BLAD16,673,00041.30.210االسالمي العطاء مصرفBLAD79,300,00073.10.210االسالمي العطاء مصرف

SIGT13,683,62733.91.580النفطية المنتجات نقلBROI15,000,00013.80.470األئتمان مصرف

BROI7,070,00017.50.470األئتمان مصرفSIGT8,714,9438.01.580النفطية المنتجات نقل

VWIF2,986,2007.40.540لالستثمار الوئامVWIF5,530,0005.10.540لالستثمار الوئام

108,544,943100.0040,412,827100.00

40,412,827الكلي مجموع108,544,943الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/3/23

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


